
1

ETELÄ-KARJALAN
MAAKUNTAOHJELMAN 

TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2021

Maakunnan yhteistyöryhmä
Helmikuu 2021

Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta | etunimi.sukunimi@ekarjala.fi | kirjaamo@ekarjala.fi | www.ekarjala.fi



SELVIYTYMISSUUNNITELMA 
TOPSUN 2021 POHJALLA
/ Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman (TOPSU) prosessin mukainen 

alueellinen suunnitelma, selviytymissuunnitelma, laadittiin koronatilanteen 

aiheuttamista vaikutuksista toipumiseksi ja uuden kasvun mahdollistamiseksi 

kesän ja syksyn 2020 aikana. 

/ TEM:in 21.12.2020 maakunnan liitoille toimittamien maakuntaohjelman 

toimeenpanosuunnitelmaohjeiden mukaisesti on määritelty painopisteet EAKR-

ja ESR-rahoitukselle vuonna 2021 selviytymissuunnitelman ja rahoitusta 

ohjaavien erityistavoitteiden pohjalta. Rahoitusta on käytössä Etelä-Karjalassa 

noin 7 miljoonaa euroa ja se koostuu ohjelmakauden 2014 – 2020 palautuneista 

varoista sekä React EU-rahoituksesta. Rahoitus jakautuu maakunnan liiton 

alueellisen kehittämisrahoituksen ja ELY-keskuksen yritystukien ja ESR-

rahoituksen kesken. Välittäviä toimielimiä ovat Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-

keskus. Uudenmaan liitolle rahoituspäätökset valmistelee Etelä-Karjalan liitto.
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TILANNEKUVAA
/ Työttömyys kasvanut marraskuussa 2020 edellisvuodesta 21 % (Suomessa keskimäärin 38 %)

/ Yritysten arviot suhdanteista olivat tammikuussa 2021 maan keskiarvoa heikompia, mutta

parantuneet hieman syksystä

/ Matkailun ja siihen tukeutuvat palvelu- ja kaupan alat suurissa vaikeuksissa. Suomen ja Venäjän 

rajan avautumista ei näköpiirissä. Kesästä 2021 odotetaan ennätysvilkasta kotimaan 

matkailusesonkia.

/ Metsäteollisuuden vire säilynyt varsin hyvänä

/ Yrityksissä ja julkisella sektorilla tehty digiloikka. PK-yritykset tekevät digi-investointeja, mikä näkyy 

EAKR-yritysrahoituksen lisääntyneenä kysyntänä.

/ Poikkeustilanteen jatkuminen heikentää erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 

tilannetta

/ Etätöitä tehdään kesämökeiltä käsin. Kesämökkien myynti kasvanut yli 50 % vuonna 2020 

edellisvuoteen nähden; pientalokauppojen määrä pysynyt ennallaan.

/ Kaksi Etelä-Karjalan kuntaa ylsi muuttovoittajiksi vuonna 2020: Lappeenranta ja Lemi. 

Lappeenranta ainoana kuntana kasvatti väkilukuaan (+45 henkilöä). Maakunnan väkiluku väheni 

noin 800 henkilöllä (v. 2019 noin 1000 henkilöä). 3



ETELÄ-KARJALAN 
MAAKUNTAOHJELMA 2018–2021

4



RAHOITUKSEN KOHDENTAMISESSA 
HUOMIOIDAAN ETELÄ-KARJALAN 
INNOVAATIOSTRATEGIAN KÄRJET
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RAHOITUKSEN PAINOPISTEET 2021
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Tuetaan PK-yritysten muutoskykyä ja aktivoidaan yrityksiä kehittämään tuotteita ja 
tuotantomenetelmiä ja investoimaan uuteen teknologiaan. Erityisesti tuetaan matkailua, 
luovia aloja ja palvelusektoreja. PK-yritysten johdon ja henkilöstön sekä yrittäjien kykyä 
selviytyä pitkittyneestä kriisistä vahvistetaan. Luodaan uusia keinoja saada osaavaa työvoimaa 
etenkin vientiteollisuudelle, mm. oppilaitosyhteistyötä tiivistämällä ja paikkariippumatonta 
ammatillista koulutusta kehittämällä.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanoksia suunnataan innovaatiostrategian mukaisesti 
energiaan, uusiutuviin materiaaleihin sekä älykkäisiin palveluihin. Kehitystyössä hyödynnetään 
digivoima. Luodaan kokeiluympäristöjä ja osaamispohjaista yrittäjyyttä.

Etelä-Karjalan HINKU-maakunnan tiekarttaa toteutetaan etenkin kestävän liikennejärjestelmän 
kehittämisessä. Kehittämistyössä huomioidaan digitalisaation mahdollisuudet.

Digitaalista osaamista ja digitaalisia palveluja kehitetään, mm. sote-sektorilla ja sote-palvelujen 
käyttäjien piirissä. 

Nuorten tulevaisuususkoa vahvistetaan toimilla, jotka tukevat nuorten kiinnittymistä opinto- ja 
työllistymispolulle.
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